
CADERNCS DE 'rNTERPRrrnÇÃÔ |CÔ|çCGRAF|CA ,

.:
.. tÌ.

t -:t

.I
u ...

, $.

' ..a. ,,
rí^ '.''.

OS PAINEIs
. .: j

IFRARIA DE SÃC ROCUE

EXPOSTOS NO MUSEU DE SÃO RCOUE
-'.il-....'

EM LISBCA

t'

laÉ

ia.

DÔS SANÏOS

lf

.1

CÂRVALHO



/)^ 
^ {È- \- ./

#r[h' nntui'^ú'^'tr't''.'Mn/ /

l?+/



RECONSTTTUTçÃO DA HISTóR|A DOS PAINEIS

Providencial acaso levou à sua descoberta a tod,os bs tltulos
sensacional, na sala do despacho privativa da confraria de São Roque
instalada numa dependência anexa à igreja deste santo desde 1643, Aí
os encontÌbu o erudito padre jesuita Dr. Joaquim da Costa Lirna, pos-

suidor de invulgar cultura artistic4 quando, na quaÍesma de 1939,

dearnbulava pelos corredores e escadas do edificio anexo à igreja.
Íazendo horas paÍa o sermão que teria de pregar dai a pouco.

As suas prirneiras impressões sobre este admirável conjunto de
quatro pinturas em tábua do século XVI e certa'rnente da escola por-
tuguesa Íoram reveladas nLlm artigo publicadb na revista Brotéria, em
1939, o qual chamou a atenção 'dos organizadores da,Exposição dos
Primitivos Portugueses onde os quatÌb paineis Íiguraram sob os ,núnreros

305 a 308. Mais artigos de.dicou depois o Dr. Costa Lirna ao assurÌto
tendo o últirno said'o em 1953 na ,Revista Municipal, Em tbdos eles
revelou qualidades excepcionais de erudição e de análise iconográfica.
Desde Julho de 1973 os preciosos quadros estão expbstos ao público
no Museu de São Roque por especial permissão da confraria votada ao
protectbr dos aÍligidos pelo ÍÍlal da peste. Não será insensato con-
jecturar que eles Íoram pintados com destino a figurarem nas paredes
da capela da confraria de São Roque mandada construir pelo rei
D. Manuel e concluida e,rn Fevereiro de 1515,

Esta enmida foi cedida à Companhia de Jesus, em 1553, a qual
nesolveu demoli-{a para erguer no local a actual igreja de São Roquc e
edifícios anexos. Os paineis, executados à roda 'de 1520 (pela ins-
crição existente num deles) devem pois ter estado na ermida referida
desde esse ano e podem depois ter passado para a capela de São
Roque na igreja do santb em l-isboa. Depois, (talvez pela colocação
de paíneis de azulejos nas paredes conÍorme deduziu o'Dr. Costa Líma)
os quadros devem ter si'do transferidos para a sala da corúraria ficando
pràticarnente desconhecidos do público, Daí sairam em 1940 para Íi-
gurarem na exposição dos Primitivos e eÌm Julho de 1973 para o
Museu de São Roque onde agora se encontram,
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A TEGENDA DE SÃO ROQUE

l\ história da vida de São Roque, que teria nascido em Montpellier
cerca de 1390 somente aparece escrita e,rn 1498 pelo advogado e pre-

úeito da cidade de Bréscia, Francisco Diego, 'passando depois a figurar
nos santorais rmais bu menos rno'diÍicada. São as seguintes as linhas
gerais da obra d,e Diedo traduzidas do latirn pelo Dr, Costa Lima.

Era inÍecunda e senil a rnulher de João, senhor de Montpellier,
de norme Libera, sendo seu Íilho de milagre nascido lindb e forte,
assinalado com uma cruz vermelha, fruto das próprias orações ,ma'ternais

à virgerm ,Maria, a quem o votara para sua glória. Roque era de nobre
linhagem e seu pai teve principado (Senhor 'de ,Monte Pessulanb),

Tend'o este morrido, Roque abdicou a favor do tio, repartÍu os
seus bens pelos pobres, vestiu o hábitb,de peregrino (túnica até aos
joelhos, rorneira ou esclavina e chapéu de aba larga levantada à frente)
e seguiu a carninho da Cidade 'Eterna erm Í320. Mas encontrando-se cbm
os empestados 'da cidade de Acquapendente, serviu-os corÍr dedicação
e principior"l a curá-los corm o sinal da cruz que lhes traçava na fronte.

Esteve 'ern Cesena e em Roma Íoi levado ao Cardeal de naciona-
liclade britânica ou gaulesa.

Depois de ter preservativamente curado esta Erninência com o
sinal cristão, na testa, marcando-o como a cautério, foi levado ao
Papa polo miraculado,

Falecido o Cardeal, Roque deixou Rbrna e foi para lPlacência, onde
a p,este flagelava e serviu no hospital. Aqui, em sonhog ouviu vozes
celestiais que lhe prognosticaram quanto ia sofrer. Acordando com febre
encontrou-se co,m dor aguda conno d'e facada, na coxa, Os e,mpestado+
ouvindo-b gerner, mandaram-no calar e que sofresse com paciêneia, e
ele, não querendo rnortiÍicar os doenteg saiu do hospital e Íoi lançado
fora da cidade. Assim proscrito, foi descansar juntb de uma árvore,
rnetendo-se .depois e,m tugúrio próximo e sendo alirnentado corn o pão
roubado pbr um cão na casa do opulento Gotardo, senhor rico.

Por ondem 'divina, o santo partiu para a Gália, que ardia erÌÌ gueÍra.
Ao chegar à Cidade, que dera ao seu tio, foi preso como espia. Levado
à sua presença e interogadb, respondeu que era peregrino, Metido na
cadeia infectaÍaqui passou cinco anos com escorp'iões, abstinente,
orante e penitente, Depois de pedír um sacendote e de proÍerir suavís-
simos colóquios rezando a Deus que livrasse ,da peste os q,ue b invo-
casse,m, expirou, prostrado por terra; 0 con'fessor revelou ao principe
que o condenado, falecido, era Roque, hornem santíssimo, a cujo pas-



samento brilharam luzes desacostumadas que Íoram vistas sair do
cárcere, A mãe do principe logo que viu o cartão corn o norne de Roque
deixado por ele ao lado, exclan'ìou ao filho: É teu sobrinho que te deu
o principado! Vejamos a sua cruz vermelha no peito!,.,

E surgiram as objurgatórias da mãe do principe, exprobando-lhe
a crueldade de o ter prendido. Hounre lágrimas, houve clamores, e o
,rÌÌagnate arrependido levou o corpo d'o herói romeiro, da prisão ao

tenìplo, prestan'do-lhe honras com magniÍicente pompa,
As histórias da vida de S. Roque aparecidas depois da obra de

Died'o são suas variantes em certos pornÌenores, Numa delas (1) con-
ta-se qu€ São R'oque atingido pela peste, saiu do hospital de Placência,
arrastou-se até uma Íloresta vizinha e ai se internou nurÌÌa cabana só
conÍiado em Deus. Apareceu um cão a larnber-lhe as chagas; depois
foi o dono do animal, um Íidalgo de Placência que levara vida des-
regrada quem lhe dispensou bs seus cuidados. lconverteu-se o Íidalgo
impressionado com as virtudes do enfermo, Tendo-se restabelecido,
Roque voltou para rMontpellier. Preso poÍ suspeita de espionagem,
peÍmanece,u nb cárcere sedÍì se dar a conhecer, e aí rnorreu em 16 de
Julho de 1337, com 32 anos de idade. Uma luz extraordinária atraiu a

atenção do carcereiro. Êxaminado o cadáver, verificou-se que tinha
impressa no peito uma cruz vermelha e algumas pêssoas ainda se
lernbravam de uma criança que tinha nascido com esse sinal, Além
disso, havia ao lado um escrito com estes dizeres: t<Os empestados
que recorrerem à intercessão de São,Roque serão curados da sua ter-
rível doençau. Depois de magnifico Íuneral o corpo do santo íoi depbsi-
tado na principal igreja da cidade. Em 1414, por ocasião do concílio de
Constança, atribuiu-se à intercessão de S. Roque o desapareciìrnento
de u,rna epídemia. Ao voltare,m às suas dioceses, os bispus fizeram
propaganda do culto do santo que não tardou a espalhar-se por todo
o Mundb.

Na versão da vida de S. Roque dada por Louis Réau (2) foi um
anjo que o advertiu ern Placência de que também viria a sofrer por
sua vez. Sentiu uma d'or aguda na virilha rnas em vez de se queixar
deu graças a Deus e retirou-se para unur floresta irnpenetráve,l para lá
,rnorrer sem espalhar o contágio. ,Deus enviou-lhe um anjo à sua solidão
para o consolar e curar, o qual lhe aplicou um bálsarno sobre a ferida e

(1) Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, artigo S, Roque.
(2) Louìs ,Réau, lconographie des Saints, rParis, 1959



fez surgir urna nascente que lhe pêrmitiu estancar a sede Íebril. Tanabém
o anjo tratou da sua aliÍnentação por rnreio do cão de um senhor da
vizinhança que lhê trazia todos os ,dias um pão roubado à mesa 'do dono.

Curado, partiu S, Roque para ,Montpellier onde ninguém o reconhe-
ceu, nem mesm'o o seu tio, Denunciado con'lo espião foi metido na
prisão onde um dia o carcereiro o encontrou morto na sua enxovia
irradiando luz sobrenatural.

Lor-lis Réau refere tarnbém no rmesmo livro, que São Gbstardo da
Suiça Íoi u,m Íidalgo convertido pelo exemplo de São Roque de querm

teria pintado o retratb em Placêncla. PoÍ ter feito penitência nas rynon.

tanhas da Suiça deu o no,rnre à garganta de Saint Gothard. É venera'do
em Milão situada na êmbocadura deste carninho alpêstre.

AFONTAM'ENTOS PARA A TNTERPRETAçÃO TCONOGRÁF|CI\

A difusão do culto de S. Roque no século XV explica-se por dois
Íactos: a decisão do concílio de Ferrara que, aÍrÌeaçado ern 1439 por
uma epidernia de peste teria prescrito preces .públicas para pedir a

intercessão do santo e a tíasladação das suas relíquias para Veneza
em 1485.

A partir deste mromento multiplicam-se as CONTFRI\RIAS ,DE SÃO
ROQUE na França e na ltália. O teatro religioso contribuiu tann'bém
para a sua popularidade. Em 1493, representava-se enn França u'm

MISTÉRIO DO SEN,HOR SÃO ROQUE. Ao teatro religioso juntaram-se
as artes plásticas a 'rnanter este rmovimento da fé popular no santo
cujos passbs de extraordinário peregrino e herói os artistas driv'ulgaram
em registos, vidrais, retábulos e estátuas No limiar do século XVll
ainda existia em Placência o retrato de São Roque pintado por São
Gerardo <rad vivurnl! Dele não restam quaisquer vestígibs,

A malor pa,rte das pinturas que o representaÍn são quadros votivos
dedicados nas capelas corporativas ou hospitais.

O anio que Deus teria enviado a São ,Roq,ue à Ílorçsta de ,Placência

para o tratar e reconfortar aparece pela priÍneira vez cerca de 1550 numa
gravura gue ornâ o frontispício 'da sua biograÍia. Ajoelha-se para aplicar
sobre a úlcera uma pomada para a cicatrizar ou desinfecta-a corrn b
conteúdo de um frasco; às vezes, ele espreme o bubão corm os seus
dedos para lhe extrair o pus.

O cão de São Rbque popularizado sob o nome de roquete sòvnente
se torna o seu co.mpanheiro inseparável no século XVl, ,Distingue-se

bem _do cão ,de São Domingos que é malhado de preto e branc,o e
segura na boca um archote inflarnado. ì I



Existem variadas pinturas que representam o santo isoladamente,
em cenas e em ciclos. Os rnestres venezianos tiraram bs assuntos dos
seus ciclos à VITA SANÌCT| ROCCHT publicada+ e'm Veneza em 1478
por Francesco Diedo. Para a SICUOLA ,Dl SAN ROC,CO de Veneza,
Tintoreto representoLt a visita aos ern'Ìpestados, a Prisão e a Aparição
do anjo na prisão. Na igreja 'de São Tiago de Anvers €ncontra-se um
ciclo da escola flamènga pintado. em 1517.

,BIBLI'OGRAF,I]A

.Louis Réau, lconographie des Saints. Joaquim da Costa Lima, Lenda
lconografada, 'Brotéria, Vol. XXX'|,V, 1942.

A CONFRARIA DE SÃO ROQUE EM LISBOA

Tendo uma hbrrorosa epidernia de peste assolado todo o reino de
Portugal, em 1506, o rei ,D. 'Manuel rnand'ou fazer LÍnÌ cemitério des-
tinado aos mortos por essa doença nurn descarnpado situado no lugar
que hoje se chama Largo ,de São Roque e aí construiu uma e,rrÍìida
dedicada a este santo, advogado contra a peste. A fama milagrosa quê
gozava erm Veneza, onde se conservava o seu corpo incorrupto, des-
pertou nb monarca o dresejo de possuir algurnas reliquias do advogado
contra a peste e por isso pediu, à senhoria de Veneza que lhas con-
cedesse como re,m'édio preservativo contra a perniciosa enfenrnldade.
A senhoria prontamente acedeu ao pedido do rei de Portugal e as
relíquias Íoram recebidas em Lisboa e cond,uzidas para a ermidinha
de São Roque.

A prirneira pedra deste templo fora lançada a 24 de Março de 1506
rÍÌÌas só Íoi sagrado pelo bispo D. Duarte a 25 de Fevereirb de 1515.
Acabado o edifício institr^riu-se nele um,a conÍraria do nonre de São
Roque em que se inscreveram as pessoas reais e as da prinreira nobreza,
seguindo-se depbis muitas pessoas do povo, continuando todos no
culto do santo padroeiro, com o rmaior fervor e devoção.

Em 1553 ainda a companhia de Jesus não tÍnha casa proÍessa em
Lisboa e D. João lll concedeu-lhe a enrnida de S. Roque para formar
a sua igreja além de lhe comprar vários terrenos para a cerca e Íazer
grandes donativos para dar corneço à obra. Assim veio a ser construida
nesse local a actLial igreja de S. Roque os ediÍícios anexos hoje per-
tencentes à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa sua possuídora após
a expulsão dos jesuitas pelo rMarquês de Pombal.

BIBL'l,O,GRA,FlA
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OBSERVAçÕES, HIPÓTESES E DEDUçÕES

PARA A INTERPRETAÇÃO ICONOGRÁFICA

O factb de algr.tmas das figuras se revelarem autênticos retratos e

e vestirem trajes da vida comum, muito diÍerentes da indumentária

olassicamente usada nas pinturas de caráctêr religioso; leva a hipótese

de que nestes quatro paineis se reproduzem cenas da vida São Roque

representadas por personagens da época (1520?). Assi,m, o p:ntor (ou

pintores) teria imaginadb a ,representação de' um 'mistério do Senhor

São Roque e passado para os paineis as cenas rmais irnportantes.
Representação feita por quem? Pelos irmãos da confraria de São

Roque que sabemos serem o rei D' Manuel e butros rnembros da sua

farnili,a e as pessoas da primeira nobreza do reino' Mag rnesmo não

traçando esta hipótese, uma ligeiríssimã análise das personagens nos

leva a veriíicar a extrerma sem'ellrança da fisiono,rnia do tib de São

Roque, no painel 'da PRISÃO 'E MORTE com o retrato de D. Manuel

existente na rrcsma sala do Mtlseu na cena que tem sido identificada
coÍÌrro o terceiro casarìento deste rei.

Já b DÍ, Costa Lima havia reparado nesta semelhança, para nós

flagrante. Mais notaremos que a figura que possivelÍnente representa

o pai de São Roque no painel do NASCIMENTO E PARTIDA PARA

ROMA é tambóm urna variante d,o retrato do rei D. Manuel, sòn'ente

com legeiríssimas modiÍicações. Facllrrnente compreenderembs esta coin-
cidência, le,nabrandro-nos que o pintor deve ter ponderado que, tratan-
do-se de dois irmãos seriam muito parecidos e, portantb, rJm imesmo

modelo poderia servir para a pintura das duas Íiguras,
Seguindo nesta ordem de ideias tereÍnos de conjecturar que os dois

persbnagens situados atrás 'do pai de ,São Roque deverão ser as 'pes-

soas da primeira nobreza e de categoria logo a seguir ao rei' Em 1520

essas pessoas eram o SenholD. Jorge e o duque de BÍagança D, Jaime.

O prirmeiro era primo de D. Manuel por ser filho natural db rei D. João ll,
primo co-irmão daquele rei, O segundo era sobrinho de 'D. Manuel, por

ser Íilho de sua irmã D. lsabel, duquesa de Bragança. Fàcilmente con-
firmamos a identiÍicação db personage,n'l situado mais à esqueida do
observador (em relação ao seu companheiro) com o duque D. Jaime,

(1) ,Elucìdário Nobiliárquico, ll, p. 105



cornparando este reftato com a gravura que o repnesenta (1), Entãu o
outro personagem terá de ser o Senhor D. Jorge e, de facto, é extraor-
'dinàriamente parecido com a Íigura de São Tiago identificada com esse
senhor pelo autor do presente trabalho num 'dos Íuturos cadernos da
presente série, num políptico exposto no Museu Nacional de Arte Antiga.

Também, tere,Ínros de conjecturar que os meninos que figuram nos
paineis da CURA DO )CARDEAL E VISITA AO PAPA e da PRISÃO
E MORTE sejam iníantes, filhos de D. Manuel. Se nos lernbranmos que
o lnfante D. AÍonso era cardeal tinha em 1520 a idade de onze anos,
podereÍrÌos identificar como seu retrato a Íigura de menino que repre-
senta um fan'l:liar do cardeal curado por São Roque e que de facto
ap,arenta aquela idade além de ter junto de si O chapeu da dignidade
cardinalícia. O menino que está à direita da figura anteriormente des-
crita deverá ser o seu irmão m,ais novo, a seguir a si, isto é, o lnfante
D. Henrique que em 1520 tinüìa idade de oito anos.

O menino situado à esquerda do tib de São Roque poderá ser ou o
lnfante'D. L,uís (que ern 1520 tinha a idade de 14 anos) ou o lnfante
D. Fernando (que tinha 13 anos nesse t€mpo), Não poderia,mos iden-
tificá-lo com o PrÍncipe D. Jbão que e,m 152O era um rmancebo de 18 anos.

Podernos ainda imaginar quem seriam os dois fidalgos situados no
painel da PRISÃO E MORTE atrás da figura de D. Manuel e usando
con'lo ele unìa gorra. Deverão ser nÌernbrbs da primeira nobreza do reíno
e talì/ez cavaleiros do Conselho de D. ,Manuel que poderão ser pro-
curados entre os nom,es constantes da sua lista reÍerente ab ano
de 1518. (1)

No testamento daquele rei encontrarnos alguns nomes de peças do
vestuário então usado, jóias, pratas etc. (2).

D. Manuel usava vestidb <de brocado e sedasD e vestidos que não
era'rn destes tecid'os. No seu guar:da-roupa havia: barretes de veludo e
pano, ceroulas de olanda, uma charnarra de veludo, colheres de prata,
camisas rnouriscas, carnisas de vestir, coiÍas de rede de buro, escudelas
de prata, espadas guarnecidas de ouro e prata, garfos de prata, gorras
de veludro, gorras de pano, lençóis, mangas de darnasco e cetim da
mourisca, punhais guarnecidos .de ouro, penteadores, um pelbte de

,Provas da História Gen'eo{ógica da rCasa Real ,Portuguesa, Tomo ll,
I Parte, p. 44O.

I'bidem, p" 406 e 433.

(1)

(2)
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setim, outro de darnasco, terçados guarnecidos de ouro, toucas e
toalhas gue serverm de toucas, toalhas de sortes. um talabarte de ouro
lavrado de Íio 'de ouro e guarnição de ouÍb, êtc.

A hornens <tpobresu ou (envergonhadosrr deixou D, Manuel: a
homens baixos, duas camisas, u,rn gibão de fustãb, um saio e um pelote
de pano de até cem réis o côvado e a <hornens de outra sorte)), ca-
puzes, calças" carapuças e pelotes de pano de duzentos e cinquenta
até trezentos réis e camisas.

No painel da CEIA DO CARDEAL E APRESENTAÇÃO AO PAPA
encontra-se a repÍbdr.tção .de uma pintura que o Dr. Costa Lirna iden-
tificou corno da velha escola Ílamenga. Parecendo-nos evidente esta'
filiação, procuramos entre as obras de Van der Weyden urna qu,e se lhe
assemelhasse, Fàcilmente veriÍicamos que esta pintura reproduz quase

Íielrnente o paínel do CALVÁR|O prbveniente da cartuxa de Scheut,
perto de Bruxelas, onde Íoi rn'ìonge um filho de Roger, tendo sido
oferecido por Filipe ll ao convento do Escorial e passando depois para

o museu do,Prado. (1)
As histórias da vida de São Roque aiudam-nos perÍeitarmente a

identiÍicar as cenas pintadas n'os paineis com excepção daquela erm

que se descreve a saida do hospital de Placência' Quem é o Íidalgo
que acompanha São Roqrc? Analisando as suas fuições vemos que são
ôs rÍÍrêsrÌrâs que as do dono do cão que leva o pão a São Roque e que é o

Íidalgo Gotardo. Se nos lemb,rarmos da tradiçãb de ter São Gotardo
pintado o retrato de São Roque no HOSPITAL ,DE PLACÊNCIA podere-
'mos cbnjecturar que nesta cena o Íidalgo Gotardo, procura dissuadir
o santo de abandonar o hospital mas, este, com um gesto, lÌ'Ìostra-lhe
que não o fará, O painel poderá ser'designado como SAIDA DO HOS-

PITAL E VIDA NA FLORESTA e parece-nbs ainda plausível a hipótese

de um pintoÍ ter servldo de rmodelo para a execulção do retrato de

São Gotardo. Não restarão dúvidag, porém, de que se trata de u'nr

retrato de uma personagem da épOca. ì

Unindo com linhas rectas pontos de maior evidência nos paineis

tais corÌÌo olhos, mãos, boca etc. das Íiguras veriÍicamos que estas não

Íoram colocadas pelo pintor ao acaso da sua imaginação mas segundb

linhas de cornposição traçadas nas tábuas antes do comêço do desenho"

( 1 ) Jacques 'Lassaigne, La Peinture Flamande, p. 94 e H'ens Jantzen,
Van der Weyden, f. 104.



Foi o que nas fotografias que acoÍrÌpanharam este folheto e por elas
pbdereÍnos notar qLle em todos os paineis encontrafnos, uma linha
média vertical e várias Iinhas oblíquas de cirma para baixo e de fora para
dentro cada urna acorìpanhada de outra sÍmétrica. Daqui resulta que o
esquema da composição é constituido por triângulos que se intersectam
Íorrnandb losangos na parte média,

,INïERPRETAçÃO TOONOGRÁF|CA

Esta \rersão da vida de São Roque descrita pelo pintor (ou pinto-
res) em oito c€nas repartidas pelos quatro paineis pode resumir-se da
rnaneira seguinte:

Nasceu num palácio tend,o causadb a maíor adrniração aos seus
familiares a cruz vermelha que trazia gravada no peito, Depois de estar
na posse da sua Íortuna distribuiu-a aos pobres e .dirigíu-se a ,Roma

como peregrino revestindo-sê corm as Íbupas, calçado, chapeu etc.,
apropriados, Em 'Roma curou um Gardeal traçando-lhe na fronte uma
cruz e Íoi apresentado ao Papa pelo nìêsmb purpurado que curara, No
negresso à terra natal encontrou a cidade de Flacência assolada pela
p€ste, Dedicou-se então a tratar os doentes no hospital, mas adquiriu
a moléstia tarnbém pelb que resolveu ir isolar-se nurna floresta (para
não espalhar o contágio) apesar de o fidalgo Gotardo pretender dis-
suadi-lo desse intento. Deus enviou-lhe então um anjo para o cutrar e
Íazer bÍbtar urna nascente para aliviar a sede que o afligia. Gotardo
veio visitá-lo e mand,ava um cão levar-the o pão pra o seu sustento,
Curado, voltou à terra natal que esta\ra em g,uerra. Julgaram-no espião
e levararn-no à presença do senhor da cidade quê nãb suspeitando
ser aquele percgrino seu sobrinho o unandou prender. Agrilhoado nurrn
cár@re aí faleceu tendo aparecido ao seu tado um escrito que permitiu
a sua identificação pela ,mãe do principe que muito espantada Íicou
com esta revelação.
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PAINEL DE (NASCIMENTO E PARTIDAU

Temos aqui um interior de aposento nobre. O Natal d'o portentoso
Roque têrn admiradores em veneração e contentamentb extraordinário,
A mãe, Libera, no próprio leito docelad'o por cortinas vermelhaq vestida
e entoucada, com uma gorra na cabeça, e João seu rmarido, senhor
de Monpellier ricamente vestido de brocado, seguido de dois homens
do paço, e os três de joelhos diante do ,mrenino prod:gioso, Íranca-
n'lente nu, robusto que ostenta, no peito, a marca de cruz sanguínea. (1)
Daqui o pasmo suspensivo e reverente das figuras m,asculinas e o sor-
riso devoto da parteira, da ,mãe com aqu,eles gestos expressivos, e da
,donzela galante que serve à senhora manjar delicad'o, em prato de barro,
sobre bandeja de m,etal. (1) Na parede, ao Íundo, há um quadro que,

alénn de ser ornarìental, em si, refere o passo da partida de Roque
para a Cidade Eterna, depois de haver gênerbsamente repartido os seus
bens aos pobres. (1)

O artista representou aqui o desprendido Roque a dar esnaola aos
pedintes ajoelhados no renascente pórtico ÍÍìonurÌr,ental do seu palácio,

en,roulpado no trajo de peregrino (1), Notemos agora o realismlo do
plntor ao representar uÍnr pobrê, d,escalço, e uma imulher aleijada da mão
direita; todos eles ajoelhados ao receber a esmola e uÍn corn'! o filhito
agarrado às suas coxas. O homem está vestido com pelote, saio e
ceroulas e a mulher cobre-se com uma toalha servind'o 'de touca.

O pai de Roque e os Íidalgos que o acorÌÌpanharn cobrerm-se com o
que talì/ez Íosse então charnado uma chamarra ou tabardo, A parteira,

sentada aos pós da cama nL:im curioso banco de madeira usa urn ves-
ticlo azu! com decote quadrad.o e as abas da touca dbbradas para cima
,da cabeça. Te,m o menino sobre os joelhos colocado sobre um pan'o

azul claro e uma rnanta castanha. A seus lados estão um açaÍate corn
panos (de feítíb comu,rn na região de Coi'rnbra, segundo o Dr. Costa
Lima) e un'l fogareiro de barro inteiramente análogo aod que ainda vemos
hoje à venda. Cobre a canna urna mranta corn desenhos e sobre o seu
canto está uma caixa de .madeira meia cheia cbm u,ma pasta (papas?)
qN.ie parece ter sido Gorta.da com uma faca que ali se vê tarnbém.
O chão do aposento 6 de rnosaíco de desenhos geormétricos rnuito
sirnples, t

(1) Texto do Dr. Costa Lima, com ligeiras modificaçõ.es.
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PAINEL DA TIGURA DO CARDEAL E AFRESENTAçÃO AO 'PAPAT

A cena principal passa-se nurn quarto cuia parede do fundo está
coberta com urn tapeçaria com desenhos de motiìros vegetais e sobÍe
esta um quadro de Van der Weyden ou da sua escola. O Santo, com o
chapéu deitadb para as costas e o pornrcnor realista de um rasgão na
rnanga da túnica acaba de traçar com a ponta do dedo indicador da
rnão direita uma cruz na fronte de um cardeal (identiíicado pelo chapéu
e cap,a verrnelhos que tem aos pés) deitado nurna cama corn dossel e
cbrtinado vernrelho e guarnição azul na orla do sobrecéu. O purpurado
com a cabeça rapada no alto do crâneo como os Írades ,franciscanos,
ergue as rnãos em direcção ao Cristo pintado nb quadro. Veste u,ma

camisa 'de Íolgadas rrnngas e cobre-se com um lençol e unìa manta
ou cobertor azul com desenhos na parte rmédia e nas margens. Encos-
tada ab Íund'o da cama, encontra-se uma nresinha sobre a qual se
€ncontram as roupas já reÍeridas e três peças de louça, além de r.rima

caixa d,e madbira, circular, idêntica à que se vê, aberta, no painel
anteriormente analisado. A tigela ou taça está rrneia càeia com um
líqr.lido avermelhado e dispõe de uma colfìer metálica. As duas res-
tantes peças devem ser boiões de re,médios para o doente pbis estão
tapados por um pergarninho do rnesmo modo que hoje ainda se pratica
nas Íanmácias, No pergaminho do boião e,rn Íorma de corpo existe uma
inscrição, que para o Prof. Reinaldo dos Santos (1) foi prova de que
o pintor destas tábuas Íoi Garcia Fernandes (G. F.,,,, Íecit.,. 23).

Analisando este escritb parece ao autor do presente trabalho que
esta leitura €stá certa em rêlação ao nome do pintor pois o espaço
ocupado pelas letras a seguir ao F. corrcsponde be,m ao apelido Fer-
nandes. Poré,m, o ano não seria o de 1523 ,mas o de í520 pois o que
nós vemog sübitamente nb lugar do último algarismo é parte de um O
tal como leu a Dr.'D. Maria Madeira Rodrigues (2). Também, segundo
esta ilustne autora, os paineis terão sido obra de uma oficina, isto é,
de mais que um artista. Farece-nos pois lícito cbnjecturar que O PAINEL
QUE ESTAMOS ANAI-TISANDO deve ter sido pintado por Garcia Fernan-
c!es, conhecido parceiro de Gregório Lopes para a execução de qua-

(1) tReinaldo dos Santos, Oito Séculos de Arte Portuguesa, Vol. l, p. 104
(2) lMaria Joã,o 'Madeira ,Rodrigues, o Mestre da Lenda de São Roque,

rLisboa 1,973.
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dros para o convento de S. Francisco de Ferreirim, pertb da cidade de
La,nr,egc.

Junto aos pés da cama, manifestam a sua a.dmiração pelo prodígio
.observado dois meninbs que de certo rcpnesentam co,ÍrÌo exercendo
Íunções de Íâmulos do cardeal. l,rnpôe-se a observação de as feições
,do purpurad,o doente reproduzirem as do menino que está mais ern
evidência e junto ao chapéu cardinalíci'o. Temos pois de deduzir que

este joveÍn serviu ao pintor para modelo da figura do cardeal e deve ter
sido pois, o GARDEAL D. AFONSO, filho do rei D. Manuel que em 1520
tinha a idade d.e onze anos, O seu cbmpanh,eiro será, provàvelmente,
o seu inmão mais novo, a seguir a si, isto é, o INFANITE D. HENRIQUE
que tinha oito anos ern 1520.

Num grande quadro pendurado na parede lateral do aposent'o ima-
ginou o pintor a cena da apresentação de São Roque ao Papa pelo
.cardeal que curara. O pontífice, revestido de alva, pluvial, tiara e luvas
verm,elhas e co,m anel na falange do dedo indicador direito, segura na
rmão esquerda a cruz tríplice qu,e lhe comìpete e corÍÌÌ a direita abençoa
o Santo flectindo os dedos anelar e mínimo. O cardeal curvado e mar-
cado na fronte pela cruz que o salvara apres€nta b /Santo tocando-o
corn a mão esquerda, com a direita segura o chapéu sobre o peito e

cobre a nuca com o capelo da rnurça. Junto ab Papa encontra-se outro
cardeal, também co,n'l luvas verrnelhas nìas com o chapéu na ,nnão

esquerda, Atrás destas quatro personagens (o Papa, Ò Santo e dois
cardeais) estã'o dispostas seis Írguras rnitradas erm representação de

bispos ou arcebispog um re,\restido de pluvial mas nenhulrn usando
báculo.

Não passe o pormenor de o pontífice estar sentado e sob um
dossel c'le panto de cor castanha, O santo com a sua rorneira e bordão de
peregrino e a cabeça descoberta junta as rnãos e ergue-as para o Papa
recebendo a benção que lhe é lançada.
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PA,INEL DA (SAIDA DO HOSPITAL E VIDA NA FLORESTAI

As figuras do Santo e do nobre Íidalgo que o ampara dornnam a
cena, principal, Aqui poderntos analisar, minuciosamente, a indr,rrmentária
de São Roque conforrne o pintor a imaginou, seguindo a descrição de
Franaisco Diedo. Urma romeira ou capa de cor azul, cbrn gola e apertada
corïÌ um botão junto ao pescoço cobre a túnica vermelha, aberta, que
desce urn por.lco abaixb dos joelhos. Na cab,eça, o chapéu de aba le-
vantada à frente, nas pernas calças (meias) subidas de pano escuro
(de que se vê o Íorro de côr igual à da romeira, na direita), e nos pés
borzeguins ou botas altas corm dobras sobre canos de cbiro castanho. O
bornal ou surrão, a tiracolo, e o bordão Íerado cb,mpletan'l o equipa-
mento do per,egrino. O afasta,mento ,das bandas da túnica e a dobra da
calça cllreita perrnitern a exposiçã'o da úlcera pestosa localizada na
Íace externa da coxa,

O Santo, em atitude de marcha, afasta-se do hospital do qual se vê
unÌa nesga de enferrnaria com doentes na câüÌì?r uma deitada e outra
sentada. De costas voltadas para o fidalgo, o gesto da sua rnãb direita
parece significar a vontade de não voltar ao hospital. O fidalgo tarÌìbém
está em atitude .de movimento e pare@ .preterÌder segurar o sant'o,
talvez tentando dissuadi-{o de abandonar o hospital. Analisando a nar-
ração de Dledo notareÌÌìos que a ,expulsão ,rnais ou rïÌÌêl'tbs violenta do
Santo, Íoi da cidadre de Placência e não do Hospital que ele .deixou

voluntariamente, <não qu,erendo nntortificar os doentes)) com os seus
queixum,es. Deste modo, poderemos chegar à conclusão de que o
pintor quis repres'entar urm Íidalgo q.ue tivesse privado com São Rbque
no hospítal de Placência, Corno sabemos ter eiistido nesta cidade um
retÍato db santo pintado por São Gotardo NESSE HOSPITAL, o fidalgo
aqui representado deìrerá ser, pois, o nobre Gotardo. Sendo a Íigura
deste fidalgo pintor um flagrante retrato, podere)mbs conjecturar que
serviu de rnodelo um. personagem da época, tannbé,m, pintor e servidor
de D, Manuel. Seria Gregório Lopes? Não nos repuEnará tal hÍpótese
atendendo a que sendb o painel da CURA DO CARDEAL da autoria de
Garcia Fernandes, ele poderia muito bem ter aproveitado (por sua
iniciativa ou 'de outrem) a oportunidade para levar à postêridade a efígie
do pintor régio, seu parceiro.

O Santo e o Íidalgo canninharn sobre o revestiÍÌìênto de tijoleira de
um pequeno páteo ou patamar resguardado por platibandas de can.
taria cobertas por lajes rectangulares unidas por gatos de ÍeÍro,
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A paisagerm que se descortina no ânguto superior direito do painel

serviu ao pintor para incluir aqui outra cena da vida,do'Santo, agora

no seu isolarnento na floresta de Placência. Ao longe e à esquerda, no

espaço visuat perrnitido ,pela represéÌtação das árvores da Íloresta,

à direita \reern-se as muralhas de urna povoação situada no sopé de

atcandorada ,mbntanha, O Santo, sernrideitado à porta da pobre cabana

de oolrno, a cabeça apoiada sobre o braço direito e a cova ao léu tira
com a rnão esquerda, o pão seguro entre bs dentes pelo roquete ma-

lhado acocorad'o à sua frente. Um anio, 'de vestes brancas e ajoelhado

parece apontaÍ para a lesão pestosa mas a sua atitude é dirigida e'm

especial, para um charcb rodeado de plantas herbáceas seEuram€nte

representando a nascente criada pelo poder divino para dessedentar

o Íebril Roque.
Anotemos por Íim, o aspecto das muralhas e torres arnreadas que

pederiam Íigurar em qualquer povoaçãu portuguesa, o rico traie 'do
fidalgo Gotardo (usando punhal guarnecido de oiro e um <<vestido de

damasco e sedas))) e o raríssinr'o se não únicb por'menor (e'm pinturas
portuguesas) de camas e roupas de um hospital no século XVI' Não

nos esqueçamos, ainda, de anotar o Íeitio dbs sapatos rornbos e com
presilha que abraça o peito-pé.
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PAINEL DA ttPRlSÃO E MORTEn

O tio de São Roque ordena, com um gesto da mão esquerda, a
prisão db p,retenso esp,ião que lhe é trazido por dois homens pro-

tegido por urm soldado. Está acompanhado de um pageÍn e alguns

senhores da sua corte.
A cena passa-se no átrio ladrilhado de mosaicos quadrados e sem

desenhbs de urm ediÍício dLe que se vê urma coluna de fuste canelado e

a íace de urfir IïluÍo (atrás da coluna).
Ao longe uÍn castelo alcandora-se sobre um monte (Montpellier),

cercad'o por uma cintura de muralhas e cubelos, No canto superior
esquerdb do painel representou o pintor o santo 'morto na prisão e
cillco nrulheres que o contemplarn e mostram o seu espanto. O senhor
de Montpellier usa vestidos de brocado (chamarra?) com aplicações
de pele de 'marta e mangas abertas longitudinalmente, na parte anterior
e rlyìediana d'os braçbs, e saÍo do mesÍÌÌo tecido. Nos pós, sapatos
rormbos e se,m presilha (de Íeltro?); nas pernas, calças azuis e, na
cabeça, barrete de veludo verrnelho ornado por urma jóia de ouro.
Noternos ago.ra a extraordinária sem,elhança desta figura cbm a do rei
m,ago aioelhado no painel da ADORAÇÃO do Mestre de S. Bento do
Museu Nacional de Arte Antiga, a qual será identiÍicada corno u'm

retrato db rei D. Manuel num dos cadernos da presente série; Ao pagern
que está sobre um degrau s terá idade próxima dos treze ou cator-
ze anos poderá ter servido de modelo o IINFANTE D. FERNANDO ou o
IN,FANITE D. LUIS. Veste saio de pano acastanhâdb corn curiosas rnangas
proÍusarn'ente golpeadas e que cobrem os pulsos e a face dorsal das
rnãos. Está de cabeça descoberta e o pescoço cíngido pela gola do
pelote escuro que se vê pelo decote quad,rado do corpete d'o sai'o, nas
pernag vee.m'se calças de pano azul e sapatos muito decotados seguros
por uÌn'! atilhb no peito-do-pé. Adorna-se com urÌÌ Íio de ouro com jóia
pend'urada e segura na mão direita, nnuito Ílectida sobre o antebraço
(por estar suspensa de u,m cordão que envolve o pescoço) um baraço

termlnado en"l borla e que passa tarnbérn entre os dedos da mão

esquerda.
O Santo rá levado à presença do senhor de Montpellier coim as mãos

cruzadas e atadas com um baraço. os dois homens que o acoimpanham

vesten'! saio sern Ínangas e trazerrÍì uma espada à cinta. Urn deles tem b
barrete ornado de plu,mas brancas e vermelhas deitado sobre as costas
e o outro cobre a cabeça col,ì uma gorra ou coifa branca segura por
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um Íib ornado por uÍra placa ÍÍÉtálica. É de notar o ponïÌenor ouriosís-
sin'Ìo de neste últirrÌlo a peÍna direita estar calçada com sapato e calça
escura ao passo que a esquerda se apresenta desnudada até ao rneio,

\rendo-se depois urna ligadura (?) a envolver a perna até ab tornezelo.
Mais atrás, vem um soldadb com elrno na cabeça, escudo de cor
vermelha e arnez que se vê nas pernas e pés.

No ângulo superior esquerdo do painel, o Santo deitado numa

mesa, algemado pelos tornozelos e acorrentadb à parede da prisão de
que se vê uma janela gradeada repousa a cabeça sobre urna peça de

roupa dobrada e term as mãos postas em oração, Das mulheres
que ó conternplam assornbradas evidencia-se uma de vêstidb escuro e

corm uÍÌ€r toa'lha servin'do de touca na cabeça. Deve rcpresentar a mãe

do senhor de Montpellier a que se reÍere a legenda, O escrito identiÍica-
dor de Roque Íoi colocado pelo pintor corno gravado na parede do cár-
cere rnas de rnodo a rodear a face do santo nìostrando assim, clara-
nÌente, que lhe é reÍerente.

IMPORTÂNCIA DESTA SÉRIE DE PAINEIS

Ocupam, sem dúvida, lugar principal entre as pinturas da escola
portuEuesa do século XVI por vários rnotivos. Erm prirneiro lugar lern-
bre,mo-nos que estão datadas e assinadaq o que é rarissirno na época.

Depois, docurnentam eÍígies do rei D, 'Manuel e de seus parentes,

embora não possamos provar que estas identiÍicações correspondem à

realidade. São baseadas e,m hipóteses e, conlo quase sêrÌ'!pre, não há

dbcurnentos para as conÍinmar,
Outro aspecto curiosíssimo destes paineis é o de dbcunnentário dos

trajes usados nesses recuados tempos. Deles èe poderiam tirar interes-
sante figurino da moda em Portugal cerca do ano de 1520, Ta,mbém

as vestes litúrgicas dos bispos e cardeais se poderiam agora recons-
tituir perÍeitartrìente tal como se usavam no século XVl, pelos rnodelos
existentes no painel da cura do cardeal e visita ao papa, Outros pormê-
nones teem grande interesse na história da medicina e farmácia e,m

Portugal. fuderemos deduzir que os doentes eram tratados nos hos-
pitais, em carna individual de madeira e com lençóis, cobêrtas, tra-
vesseiros ê travesseiras, Os rnedicarnentos eram apnesentados eirn re-
cipientes apropriados e conveniente,mentê tapados por wÌr pergaminho.
Para a história da armaria portuguesa também será curiosb o estudo
dos punhais e espadas que aqui oncontmÍnos, da armadura e do escudo
do soldado,
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(Í\lascimento de S. Roqueu
Esc. Port. Século XVI
lgreja de S. Roque





(Cura de um Cardeal por S. Roque)).

Esc. Port. Século XVI
lEreja de S. Boque





(S. Roque atacado pela pestel)
Esc. Port. Século XVI
lgreja de S. Roque
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<rPrisão de S. Roquen.
Esc. Port. Século XVI
lgreja de S. Roque
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